
AM\1000766NL.doc PE516.812v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2013/2006(INI)

13.8.2013

AMENDEMENTEN
584 - 709

Ontwerpverslag
Reinhard Bütikofer
(PE510.843v01-00)

over herindustrialisering van Europa ter bevordering van 
concurrentievermogen en duurzaamheid
(2013/2006(INI))



PE516.812v01-00 2/64 AM\1000766NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\1000766NL.doc 3/64 PE516.812v01-00

NL

Amendement 584
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. merkt op dat de overgang naar een 
koolstofarme economie niet alleen nieuwe 
banen zal scheppen in nieuwe 
economische sectoren, maar ook kan 
leiden tot het verlies van banen op minder 
duurzame terreinen; derhalve moeten 
instrumenten worden ingesteld en 
versterkt om tijdig in te spelen op de 
veranderingen teneinde te zorgen voor 
een soepele overgang van de ene naar de 
andere baan;

Or. en

Amendement 585
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. onderstreept dat "gelijke beloning 
voor gelijk werk" bij de RISE-strategie 
het leidende beginsel moet zijn, teneinde 
te komen tot zowel gelijkheid van mannen 
en vrouwen op de werkplek, als gelijke 
voorwaarden voor werknemers met 
verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 586
Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. benadrukt het belang van 
levenslange loopbaanbegeleiding waarbij 
levens lang leren centraal staat; 
werkgevers moeten de 
verantwoordelijkheid krijgen voor actieve 
bijscholing van de werknemers;

Or. nl

Amendement 587
 Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 ter. is van oordeel dat het verder 
uitbouwen van het beginsel van vrij 
verkeer van werknemers, door middel van 
instrumenten als de wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties en 
permanente opleidingen, met name voor 
kwetsbare werknemers, in belangrijke 
mate kan bijdragen aan het verkleinen 
van het tekort aan gekwalificeerd 
personeel en het op gang brengen van 
inclusieve groei;

Or. en

Amendement 588
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. merkt op dat de RISE-strategie vraagt 45. merkt op dat de maatregelen vragen
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om meer en betere toegang tot scholing, 
een leven lang leren, op de toekomst 
afgestemde beroepsopleidingen en 
universitair onderwijs, alsook een sterke 
nadruk op de terreinen wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde, 
steun voor ondernemerschap en een 
passend sociaal vangnet in combinatie met 
beleid voor een tweede kans;

om meer en betere toegang tot scholing, 
een leven lang leren, op de toekomst 
afgestemde beroepsopleidingen en 
universitair onderwijs, alsook een sterke 
nadruk op de terreinen wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde, 
steun voor ondernemerschap en een 
passend sociaal vangnet in combinatie met 
beleid voor een tweede kans; in dit opzicht 
moeten EU-programma's en -
instrumenten, zoals Horizon 2020 en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT), een belangrijke rol 
spelen;

Or. sl

Amendement 589
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. merkt op dat de RISE-strategie vraagt 
om meer en betere toegang tot scholing, 
een leven lang leren, op de toekomst 
afgestemde beroepsopleidingen en 
universitair onderwijs, alsook een sterke 
nadruk op de terreinen wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde, 
steun voor ondernemerschap en een 
passend sociaal vangnet in combinatie met 
beleid voor een tweede kans;

45. merkt op dat de RISE-strategie vraagt 
om meer en betere toegang tot scholing, 
een leven lang leren, op de toekomst 
afgestemde beroepsopleidingen en 
universitair onderwijs, alsook een sterke 
nadruk op de terreinen wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde, en
met name voor vrouwen, steun voor 
ondernemerschap, met name door dit op te 
nemen in onderwijsprogramma’s, en een 
passend sociaal vangnet in combinatie met 
beleid voor een tweede kans;

Or. fr

Amendement 590
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. merkt op dat de RISE-strategie vraagt 
om meer en betere toegang tot scholing, 
een leven lang leren, op de toekomst 
afgestemde beroepsopleidingen en 
universitair onderwijs, alsook een sterke 
nadruk op de terreinen wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde, 
steun voor ondernemerschap en een 
passend sociaal vangnet in combinatie met 
beleid voor een tweede kans;

45. merkt op dat de RISE-strategie vraagt 
om meer en betere toegang tot scholing, 
een leven lang leren, op de toekomst 
afgestemde beroepsopleidingen en 
universitair onderwijs, alsook een sterke 
nadruk op de terreinen wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde, 
ontwikkeling van duale opleidingen en 
leerlingplaatsen, steun voor 
ondernemerschap en een passend sociaal 
vangnet in combinatie met beleid voor een 
tweede kans;

Or. fr

Amendement 591
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. merkt op dat de RISE-strategie vraagt 
om meer en betere toegang tot scholing, 
een leven lang leren, op de toekomst 
afgestemde beroepsopleidingen en 
universitair onderwijs, alsook een sterke 
nadruk op de terreinen wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde, 
steun voor ondernemerschap en een 
passend sociaal vangnet in combinatie met 
beleid voor een tweede kans;

45. merkt op dat deze industriestrategie
vraagt om meer en betere toegang tot 
scholing, een leven lang leren, op de 
toekomst afgestemde beroepsopleidingen 
en universitair onderwijs, alsook een sterke 
nadruk op de terreinen wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde, 
steun voor ondernemerschap en een 
passend sociaal vangnet in combinatie met 
beleid voor een tweede kans;

Or. fr

Amendement 592
Kent Johansson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45a. onderstreept het belang van het 
vermijden van de traditioneel scheve 
verhouding tussen mannen en vrouwen in 
de industriële sector; is van mening dat 
deze onevenwichtigheid moet worden 
doorbroken, zodat zowel vrouwen als 
mannen volledig aan de arbeidsmarkt 
kunnen deelnemen, met name met het oog 
op de demografische uitdagingen van de 
Unie;

Or. sv

Amendement 593
 Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt dat de democratisering op 
de werkvloer moet worden uitgebreid en 
dat werknemers een subjectief recht op 
scholing moeten hebben;

Schrappen

Or. en

Amendement 594
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt dat de democratisering op 
de werkvloer moet worden uitgebreid en 
dat werknemers een subjectief recht op 

Schrappen
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scholing moeten hebben;

Or. sl

Amendement 595
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt dat de democratisering op 
de werkvloer moet worden uitgebreid en 
dat werknemers een subjectief recht op 
scholing moeten hebben;

Schrappen

Or. de

Amendement 596
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt dat de democratisering op de 
werkvloer moet worden uitgebreid en dat 
werknemers een subjectief recht op 
scholing moeten hebben;

46. benadrukt dat informatie en 
raadpleging op de werkvloer een 
grondrecht is dat is vastgelegd in het 
Europees verdrag en dat de Europese 
ondernemingsraden, op basis van 
Richtlijn 2009/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure 
in ondernemingen of concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie 
en raadpleging van de werknemers,en 
belangenvertegenwoordigers van 
werknemers op bedrijfsniveau en, indien 
van toepassing, in directiekamers van 
Europese vennootschappen, op basis van 
Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 
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oktober 2001 tot aanvulling van het 
statuut van de Europese vennootschap 
met betrekking tot de rol van de 
werknemers, een platform creëren voor de 
democratisering op de werkvloer bij 
ondernemingen in Europa die 
grensoverschrijdend actief zijn en dat 
werknemers een subjectief recht op 
scholing moeten hebben;

Or. en

Amendement 597
 Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt dat de democratisering op de 
werkvloer moet worden uitgebreid en dat 
werknemers een subjectief recht op 
scholing moeten hebben;

46. is van mening dat een mensgerichte 
arbeidsorganisatie op basis van innovatie 
op de werkvloer, de ontwikkeling van 
vaardigheden, creatieve en zelfstandige 
werknemers en teamwork, een belangrijke 
troef is op het gebied van zowel de sociale 
prestaties, d.w.z. arbeidsomstandigheden, 
als de economische prestaties, d.w.z. 
productiviteit en innovatievermogen, van 
bedrijven; benadrukt dat de 
democratisering op de werkvloer moet 
worden uitgebreid en dat werknemers een 
subjectief recht op scholing moeten 
hebben;

Or. en

Amendement 598
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46
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Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt dat de democratisering op de 
werkvloer moet worden uitgebreid en dat 
werknemers een subjectief recht op 
scholing moeten hebben;

46. benadrukt dat de democratisering op de 
werkvloer moet worden uitgebreid en dat 
werknemers hun vaardigheden permanent 
moeten kunnen blijven ontwikkelen zodat 
ze kunnen anticiperen op nieuwe 
behoeften in hun bedrijfstak, zich kunnen 
aanpassen aan nieuwe markten, of, in 
geval van baanverlies, aan de slag kunnen 
in een andere industriële sector;

Or. fr

Amendement 599
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt dat de democratisering op de 
werkvloer moet worden uitgebreid en dat 
werknemers een subjectief recht op 
scholing moeten hebben;

46. benadrukt dat de democratisering op de 
werkvloer moet worden uitgebreid en dat 
werknemers een subjectief recht op 
scholing moeten hebben; merkt op dat 
werkgevers en werknemers een gedeelde 
verantwoordelijkheid hebben wat betreft 
een leven lang leren;

Or. en

Amendement 600
 Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt dat de democratisering op de 
werkvloer moet worden uitgebreid en dat 

46. benadrukt dat de democratisering op de 
werkvloer moet worden uitgebreid en
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werknemers een subjectief recht op 
scholing moeten hebben;

benadrukt het belang van het opleiden 
van werknemers;

Or. en

Amendement 601
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. benadrukt dat een actieve 
deelname van 
personeelsvertegenwoordigers en 
vakbonden aan het nemen van 
fundamentele zakelijke beslissingen de 
stabiliteit, het innoverend vermogen en de 
zakelijke langetermijnperspectieven 
bevordert;

Or. de

Amendement 602
 Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. verzoekt de Commissie het 
specifieke karakter van beroepen van een 
buitengewone kwaliteit in de 
geavanceerde culturele en creatieve sector 
te erkennen die sterk bijdragen aan het 
scheppen van banen in Europa en die zijn 
gebaseerd op creativiteit, uitmuntendheid, 
knowhow en leren tijdens de hele 
loopbaan;

Or. en
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Amendement 603
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de lidstaten 
middellange- en langetermijnprognoses op 
te stellen voor de vaardigheden die de 
arbeidsmarkt vereist;

47. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de lidstaten 
middellange- en langetermijnprognoses op 
te stellen voor de vaardigheden die de 
arbeidsmarkt vereist, met name door het 
instellen van Europese raden voor 
vaardigheden voor de industriële sector;

Or. fr

Amendement 604
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de lidstaten 
middellange- en langetermijnprognoses op 
te stellen voor de vaardigheden die de 
arbeidsmarkt vereist;

47. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en de 
betrokken sectorale sociale partners
middellange- en langetermijnprognoses op 
te stellen voor de vaardigheden die de 
arbeidsmarkt vereist;

Or. en

Amendement 605
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

47 bis. Benadrukt dat de 
grensoverschrijdende erkenning van 
competenties en kwalificaties de norm zou 
moeten zijn om de internationale 
mobiliteit te bevorderen;

Or. es

Amendement 606
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. verzoekt de lidstaten lacunes in e-
vaardigheden aan te pakken op alle 
onderwijsniveaus en door middel van een 
leven lang leren, aangezien 
ontwikkelingen op ICT-vlak op de lange 
termijn een grote invloed kunnen hebben 
op opkomende industrieën op het gebied 
van bijvoorbeeld energie-efficiëntie, 
milieuplannen, veiligheidsdoelstellingen 
en andere communicatiemogelijkheden, 
zoals efficiënte en intelligente 
vervoerssystemen en 
communicatiesystemen voor de 
communicatie tussen personen, tussen 
personen en machines en van machine tot 
machine;

Or. en

Amendement 607
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. Is van mening dat de steun aan 
gekwalificeerd personeel een groot 
voordeel is voor Europa en een 
belangrijke motor voor de ontwikkeling 
van investeringen in O&O; vraagt om 
speciale aandacht voor steun aan 
onderwijs met als doel de oprichting van 
academische onderzoekscentra die tot de 
beste ter wereld behoren;

Or. es

Amendement 608
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 ter. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling en toepassing van 
industriële technologieën, zoals de 
innovatieve downstreamdiensten van 
Galileo en toepassingen die 
gebruikmaken van uit de ruimte 
afkomstige informatie, te bevorderen, 
rekening houdend met het overbruggen 
van de periode van de uitvinding tot de 
commerciële toepassing, evenals 
interdisciplinair onderzoek en innovatie;

Or. en

Amendement 609
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49
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Ontwerpresolutie Amendement

49. is van mening dat de instelling van 
nationale platforms voor wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde voor 
de uitwisseling van beste praktijken 
bevorderlijk kan zijn voor het vaststellen 
van doelen op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde;

49. verzoekt de lidstaten met steun van de 
Commissie te overwegen nationale 
doelstellingen vast te stellen om het aantal 
studenten dat een wetenschappelijke 
studie doet, te verhogen, zoals dit in 
Nederland is gedaan; is van mening dat 
de instelling van nationale platforms voor 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde voor de uitwisseling van beste 
praktijken tussen regio’s, universiteiten 
en de industrie bevorderlijk kan zijn voor 
het vaststellen van doelen op het gebied 
van wetenschap, technologie, engineering 
en wiskunde; benadrukt dat in dit verband 
basisvaardigheden op het gebied van ICT 
ook moeten worden bevorderd op scholen 
en in het beroepsonderwijs; is van mening 
dat de instelling van nationale platforms 
voor wetenschap, technologie, engineering 
en wiskunde voor de uitwisseling van beste 
praktijken bevorderlijk kan zijn voor het 
vaststellen van doelen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde;

Or. en

Amendement 610
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is van mening dat de instelling van 
nationale platforms voor wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde voor 
de uitwisseling van beste praktijken 
bevorderlijk kan zijn voor het vaststellen 
van doelen op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde;

49. is van mening dat de instelling van 
nationale platforms voor wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde voor 
de uitwisseling van beste praktijken 
bevorderlijk kan zijn voor het vaststellen 
van doelen op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde; is 
verder van mening dat Europese 
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platforms, voor zover deze zijn opgericht, 
belangrijk kunnen zijn door de nationale 
platforms cöordinatie en samenwerking 
op Europees niveau te bieden;

Or. sv

Amendement 611
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is van mening dat de instelling van 
nationale platforms voor wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde voor 
de uitwisseling van beste praktijken 
bevorderlijk kan zijn voor het vaststellen 
van doelen op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde;

49. is van mening dat de instelling van 
nationale platforms voor wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde voor 
de uitwisseling van beste praktijken 
bevorderlijk kan zijn voor het vaststellen 
van doelen op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde; 
benadrukt dat engineering en 
informatietechnologie de meest 
veerkrachtige terreinen zijn wat betreft de 
vooruitzichten op werk;

Or. en

Amendement 612
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is van mening dat de instelling van 
nationale platforms voor wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde voor 
de uitwisseling van beste praktijken 
bevorderlijk kan zijn voor het vaststellen
van doelen op het gebied van wetenschap, 

49. is van mening dat de instelling van 
nationale, regionale en Europese
platforms voor wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde voor de 
uitwisseling van beste praktijken 
bevorderlijk kan zijn voor het vaststellen 
van doelen op het gebied van wetenschap, 
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technologie, engineering en wiskunde; technologie, engineering en wiskunde;

Or. sl

Amendement 613
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. vestigt de aandacht op de noodzaak 
om jongeren te stimuleren carrières te 
starten op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde om 
hun talenten, creativiteit, energie en 
productiviteit volledig te ontwikkelen;

Or. ro

Amendement 614
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt het belang van de 
versterking van vrijwillige mobiliteit onder 
jongeren, door de bevordering van 
Erasmus voor iedereen en het wegnemen 
van de bestaande belemmeringen voor 
grensoverschrijdende leerlingplaatsen en 
stages, en door de versterking van de 
mogelijkheid om in de hele EU 
pensioenrechten en werknemers- en 
socialebeschermingsrechten te behouden;

50. benadrukt het belang van de 
versterking van vrijwillige mobiliteit onder 
jongeren, door de bevordering van 
Erasmus voor iedereen en het wegnemen 
van de bestaande belemmeringen voor 
grensoverschrijdende leerlingplaatsen en 
stages, en door de versterking van de
mogelijkheid om in de hele EU 
pensioenrechten en werknemers- en 
socialebeschermingsrechten te behouden; 
benadrukt dat met name het programma 
“Erasmus voor jonge ondernemers” 
aanzienlijk moet worden uitgebreid en 
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moet worden voorzien van voldoende 
aanvullende middelen uit hoofde van de 
jongerengarantie;

Or. de

Amendement 615
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. juicht toe dat is besloten de 
jongerengarantie ten uitvoer te leggen en 
een alliantie voor leerlingplaatsen te 
bevorderen; roept de industrie op jongeren 
zoveel mogelijk hoogwaardige 
werkgelegenheid of stages aan te bieden 
en hoogwaardige stages met fatsoenlijke 
lonen te creëren;

52. is ingenomen met de ambities van de 
jongerengarantie en de bereidheid van de 
lidstaten om financiële middelen uit te 
trekken om de jeugdwerkloosheid aan te 
pakken; is ingenomen met de bevordering 
van de alliantie voor leerlingplaatsen en 
verzoekt de lidstaten en de industrie samen 
te werken om stageplaatsen te creëren en 
onder de aandacht te brengen van 
potentiële kandidaten;

Or. en

Amendement 616
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. juicht toe dat is besloten de 
jongerengarantie ten uitvoer te leggen en 
een alliantie voor leerlingplaatsen te 
bevorderen; roept de industrie op jongeren 
zoveel mogelijk hoogwaardige 
werkgelegenheid of stages aan te bieden en 
hoogwaardige stages met fatsoenlijke 
lonen te creëren;

52. benadrukt dat in een aantal lidstaten 
de leerlingplaatsen nog onvoldoende 
geïntegreerd zijn in het 
werkgelegenheidsbeleid; juicht toe dat is 
besloten de jongerengarantie ten uitvoer te 
leggen en een alliantie voor 
leerlingplaatsen te bevorderen; roept de 
industrie op jongeren zoveel mogelijk 
hoogwaardige werkgelegenheid of stages 
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aan te bieden; roept de lidstaten op 
leerlingplaatsen aantrekkelijker te maken, 
met name voor ondernemingen in fiscaal 
opzicht en voor jongeren door, indien 
nodig, de leeftijd waarop jongeren 
toegang hebben tot leerlingplaatsen te 
verlagen;

Or. fr

Amendement 617
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. juicht toe dat is besloten de 
jongerengarantie ten uitvoer te leggen en 
een alliantie voor leerlingplaatsen te 
bevorderen; roept de industrie op
jongeren zoveel mogelijk hoogwaardige 
werkgelegenheid of stages aan te bieden 
en hoogwaardige stages met fatsoenlijke 
lonen te creëren;

52. is verheugd dat is besloten de garantie 
en initiatieven voor jongeren ten uitvoer te 
leggen; juicht tevens de oprichting van 
een Europese alliantie voor leerlingstelsels 
toe; moedigt derhalve de hele industriële 
sector aan zich in te zetten voor 
hoogwaardige opleidingen en scholing 
voor jongeren en stages met fatsoenlijke 
lonen te creëren, die zoveel mogelijk tot 
een vast dienstverband leiden;

Or. fr

Amendement 618
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. juicht toe dat is besloten de 
jongerengarantie ten uitvoer te leggen en 
een alliantie voor leerlingplaatsen te 
bevorderen; roept de industrie op jongeren 
zoveel mogelijk hoogwaardige

52. juicht toe dat is besloten de 
jongerengarantie ten uitvoer te leggen en 
een Europese alliantie voor
leerlingstelsels op te richten die tot doel 
heeft de jeugdwerkloosheid te bestrijden 
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werkgelegenheid of stages aan te bieden en 
hoogwaardige stages met fatsoenlijke 
lonen te creëren;

door in de hele Unie meer 
leerlingplaatsen te creëren en de kwaliteit 
ervan te verbeteren; vraagt de 
belanghebbenden adequate maatregelen 
te nemen zodat de alliantie concrete 
resultaten kan bereiken; roept de industrie 
op jongeren zoveel mogelijk hoogwaardige 
werkgelegenheid of stages aan te bieden en 
hoogwaardige stages met fatsoenlijke 
lonen te creëren;

Or. fr

Amendement 619
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. juicht toe dat is besloten de 
jongerengarantie ten uitvoer te leggen en 
een alliantie voor leerlingplaatsen te 
bevorderen; roept de industrie op jongeren 
zoveel mogelijk hoogwaardige 
werkgelegenheid of stages aan te bieden en 
hoogwaardige stages met fatsoenlijke 
lonen te creëren;

52. juicht toe dat is besloten de 
jongerengarantie ten uitvoer te leggen en 
een alliantie voor leerlingplaatsen te 
bevorderen; verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke sociale 
investeringsindicatoren te ontwikkelen, 
met name betreffende jeugdwerkloosheid; 
roept de industrie op een actieve rol te 
spelen in het ten uitvoer leggen van de 
jongerengarantie op nationaal niveau en
jongeren zoveel mogelijk hoogwaardige 
werkgelegenheid of stages aan te bieden en 
hoogwaardige stages met fatsoenlijke 
lonen te creëren;

Or. en

Amendement 620
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52
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Ontwerpresolutie Amendement

52. juicht toe dat is besloten de 
jongerengarantie ten uitvoer te leggen en 
een alliantie voor leerlingplaatsen te 
bevorderen; roept de industrie op jongeren 
zoveel mogelijk hoogwaardige 
werkgelegenheid of stages aan te bieden en 
hoogwaardige stages met fatsoenlijke 
lonen te creëren;

52. juicht toe dat is besloten de 
jongerengarantie ten uitvoer te leggen en 
een alliantie voor leerlingplaatsen te 
bevorderen, met name op het gebied van 
engineering en informatietechnologie; 
roept de industrie op jongeren zoveel 
mogelijk hoogwaardige werkgelegenheid 
of stages aan te bieden en hoogwaardige 
stages met fatsoenlijke lonen te creëren;

Or. en

Amendement 621
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de arbeidsmarkt van 
lidstaten met een sterk 
beroepsopleidingsstelsel tijdens de crisis 
relatief gezond is gebleven; nodigt alle 
lidstaten uit om samen met de sociale 
partners dergelijke stelsels te onderzoeken 
en in te voeren; wijst op de uitdaging om 
het ECVET met het ECTS te 
harmoniseren;

53. benadrukt dat de arbeidsmarkt van 
lidstaten met een sterk 
beroepsopleidingsstelsel tijdens de crisis 
relatief gezond is gebleven; nodigt alle 
lidstaten uit om samen met de sociale 
partners dergelijke stelsels te onderzoeken 
en in te voeren; wijst op de uitdaging om 
het Europees systeem voor overdracht van 
leerresultaten voor beroepsonderwijs en –
opleiding (ECVET) met het Europees 
systeem voor de overdracht van 
studiepunten (ECTS) te harmoniseren;

Or. fr

Amendement 622
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53
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Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de arbeidsmarkt van 
lidstaten met een sterk 
beroepsopleidingsstelsel tijdens de crisis 
relatief gezond is gebleven; nodigt alle 
lidstaten uit om samen met de sociale 
partners dergelijke stelsels te onderzoeken 
en in te voeren; wijst op de uitdaging om 
het Ecvet met het ECTS te harmoniseren;

53. benadrukt dat de arbeidsmarkt van 
lidstaten met een sterk 
beroepsopleidingsstelsel tijdens de crisis 
relatief gezond is gebleven; nodigt alle 
lidstaten uit om samen met de sociale 
partners dergelijke stelsels te onderzoeken 
en in te voeren; wijst op de uitdaging om 
het Ecvet met het ECTS te harmoniseren; 
benadrukt verder dat de verschillende 
nationale beroepsopleidingsstelsels met 
elkaar vergeleken moeten kunnen worden 
en beter op elkaar moeten aansluiten om 
de arbeidsmobiliteit van deze 
beroepsgroepen te verbeteren;

Or. sv

Amendement 623
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de arbeidsmarkt van 
lidstaten met een sterk 
beroepsopleidingsstelsel tijdens de crisis 
relatief gezond is gebleven; nodigt alle 
lidstaten uit om samen met de sociale 
partners dergelijke stelsels te onderzoeken 
en in te voeren; wijst op de uitdaging om 
het Ecvet met het ECTS te harmoniseren;

53. benadrukt dat de arbeidsmarkt van 
lidstaten met een sterk 
beroepsopleidingsstelsel tijdens de crisis 
relatief gezond is gebleven; nodigt alle 
lidstaten uit om samen met de sociale 
partners en andere betrokken 
belanghebbenden, zoals kamers, 
dergelijke stelsels te onderzoeken en in te 
voeren; wijst op de uitdaging om het Ecvet 
met het ECTS te harmoniseren;

Or. en

Amendement 624
 Reinhard Bütikofer
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 bis. roept de lidstaten op om in 
samenwerking met de sociale partners 
beroepsoriëntatieprogramma's voor 
jongeren op wetenschappelijk en 
technologisch gebied op te stellen en uit te 
voeren teneinde de totstandkoming van 
een levensvatbare en duurzame economie 
te bevorderen, en maatregelen te treffen 
voor de voorlichting over en 
bewustmaking van de vraagstukken met 
betrekking tot ecologie en milieu, zowel 
via de structuren van het formeel 
onderwijssysteem als in het kader van de 
activiteiten van de lokale en regionale 
overheden;

Or. en

Amendement 625
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. is van mening dat het imago van 
beroepsonderwijs en -opleiding kan 
worden verbeterd door dit aan een 
mogelijke overgang naar de universiteit of 
ander hoger onderwijs te koppelen;

54. is van mening dat het imago van 
beroepsonderwijs en -opleiding kan 
worden verbeterd door dit aan een 
mogelijke overgang naar de universiteit of 
ander hoger onderwijs te koppelen; wijst er 
evenwel op dat het van belang is om de 
educatieve vaardigheden uit te breiden 
teneinde de kwaliteit van nieuw 
ontwikkelde fabrieken op te trekken, 
onder andere aan de hand van een 
Europese standaardisatie van het beleid 
inzake menselijk potentieel vanaf het 
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basisonderwijs;

Or. it

Amendement 626
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. is van mening dat het imago van 
beroepsonderwijs en -opleiding kan 
worden verbeterd door dit aan een 
mogelijke overgang naar de universiteit of 
ander hoger onderwijs te koppelen;

54. is van mening dat het imago van 
beroepsonderwijs en -opleiding kan 
worden verbeterd door dit aan een 
mogelijke overgang naar de universiteit of 
ander hoger onderwijs te koppelen; merkt 
op dat het in dit verband ook noodzakelijk 
is dat lidstaten binnen het nationale 
kwaliteitskader een classificatie op het 
hoogste niveau toekennen aan 
hoogwaardige kwalificaties in 
beroepsonderwijs en -opleiding;

Or. en

Amendement 627
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. is van mening dat het imago van
beroepsonderwijs en -opleiding kan 
worden verbeterd door dit aan een 
mogelijke overgang naar de universiteit of 
ander hoger onderwijs te koppelen;

54. is van mening dat het technicum 
(vijfjarige middelbare beroepsopleiding) 
opnieuw moet worden ingevoerd in het
beroepsonderwijs en dat 
beroepsopleidingen op een hoger niveau 
dan middelbaar moeten worden gebracht 
door ze aan een mogelijke overgang van 
leerlingen naar de universiteit of een 
andere instelling voor hoger onderwijs te 
koppelen;
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Or. pl

Amendement 628
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. is van mening dat het imago van 
beroepsonderwijs en -opleiding zou 
kunnen worden verbeterd door dit aan een 
mogelijke overgang naar de universiteit of 
ander hoger onderwijs te koppelen;

54. is van mening dat het imago van 
beroepsonderwijs en -opleiding zou 
moeten worden verbeterd door hun 
intrinsieke waarde te benadrukken, maar 
ook door de overgang naar de universiteit 
of ander hoger onderwijs mogelijk te 
maken;

Or. fr

Amendement 629
 Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verzoekt de lidstaten om, in 
samenspraak met de sociale partners, 
aandacht te besteden aan 
beleidsmaatregelen voor flexibelere 
werktijden in tijden van economische 
achteruitgang;

56. verzoekt de lidstaten om, in 
samenspraak met de sociale partners en 
betrokken belanghebbenden, aandacht te 
besteden aan beleidsmaatregelen voor 
flexibelere werktijden in tijden van 
economische achteruitgang;

Or. en

Amendement 630
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

56 bis. stelt voor dat voor de volgende 
tripartiete sociale top voor groei en 
werkgelegenheid, zoals voorzien in artikel 
152 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, de 
opname in de kostprijsketen van de 
Europese industriesector van de 
convergentie van minimale sociale 
normen, als onderwerp op de agenda moet 
worden gezet;

Or. fr

Amendement 631
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 bis. Merkt het directe verband op 
tussen het energie- en het industriebeleid 
en benadrukt daarom de noodzaak te 
komen tot een Europees energiebeleid 
waarin intelligente energienetwerken 
worden opgenomen en waarmee de 
gefragmenteerde ontwikkeling van de 
interne energiemarkt wordt vermeden;

Or. es

Amendement 632
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Hulpbronnen- en energietransitie voor Energiebeleid voor een sterke Europese 
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een industriële omslag industrie

Or. de

Amendement 633
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Ondertitel 6

Ontwerpresolutie Amendement

 Hulpbronnen- en energietransitie voor een 
industriële omslag

Hulpbronnen- en energiebeleid voor een 
industriële omslag

Or. fr

Amendement 634
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 bis. is verheugd over het Europees 
grondstoffeninitiatief (RMI), het 
Innovatiepartnerschap inzake 
grondstoffen alsmede de strategische 
uitvoeringsplannen hiervoor; verzoekt de 
Commissie met name de uitvoering van de 
tweede pijler van het Europese 
grondstoffeninitiatief, het waarborgen 
van de grondstofvoorziening, in de 
Europese Unie te garanderen; dringt er 
bij de Commissie op aan verdere stappen 
te ondernemen om de harmonisatie van 
voorschriften en goedkeuringsprocedures 
voor de winning van grondstoffen binnen 
de EU te bevorderen;

Or. de
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Amendement 635
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 ter. benadrukt dat de bescherming van 
het milieu en de grondstofwinning in 
Europa niet onverenigbaar zijn, omdat de 
grondstofwinning in Europa plaatsvindt 
volgens de hoogste milieunormen ter 
wereld; dringt er bij de Commissie op aan 
de beschikbare hulpbronnen in een 
ruimtelijke-ordeningsplan, naar het 
voorbeeld van Natura 2000, op te nemen 
en een mapping te maken van de 
beschikbare hulpbronnen; pleit in dit 
verband voor de oprichting van een 
Europees Geologisch Instituut;

Or. de

Amendement 636
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. benadrukt het feit dat hulpbronnen en 
energie centraal staan in de RISE-strategie;
pleit in beide gevallen voor een op de 
driehoek betaalbaarheid, duurzaamheid 
en toegankelijkheid gestoelde aanpak;

57. benadrukt het feit dat hulpbronnen en 
energie centraal staan in de RISE-strategie, 
omdat vaste en betaalbare prijzen voor 
energie, materialen en grondstoffen, 
alsmede de levering hiervan, cruciaal zijn 
voor het internationale 
concurrentievermogen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten actief 
maatregelen te nemen tegen extra kosten 
in de energiesector;

Or. de
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Amendement 637
 Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. benadrukt het feit dat hulpbronnen en 
energie centraal staan in de RISE-strategie; 
pleit in beide gevallen voor een op de 
driehoek betaalbaarheid, duurzaamheid en 
toegankelijkheid gestoelde aanpak;

57. benadrukt het feit dat hulpbronnen en 
energie centraal staan in de RISE-strategie; 
pleit in beide gevallen voor een op de 
driehoek betaalbaarheid, duurzaamheid en 
toegankelijkheid gestoelde aanpak, gericht 
op het loskoppelen van groei van een 
toegenomen gebruik van hulpbronnen;

Or. en

Amendement 638
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. benadrukt het feit dat hulpbronnen en 
energie centraal staan in de RISE-strategie; 
pleit in beide gevallen voor een op de 
driehoek betaalbaarheid, duurzaamheid en 
toegankelijkheid gestoelde aanpak;

57. benadrukt het feit dat hulpbronnen en 
energie centraal staan in de RISE-strategie; 
pleit in beide gevallen voor een
geïntegreerde aanpak, in de eerste plaats 
gebaseerd op betaalbaarheid, maar ook op 
duurzaamheid en toegankelijkheid;

Or. fr

Amendement 639
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. benadrukt het feit dat hulpbronnen en 57. benadrukt het feit dat hulpbronnen en 
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energie centraal staan in de RISE-
strategie; pleit in beide gevallen voor een 
op de driehoek betaalbaarheid, 
duurzaamheid en toegankelijkheid 
gestoelde aanpak;

energie centraal staan in de 
industriestrategie; pleit in beide gevallen 
voor een op de driehoek betaalbaarheid, 
duurzaamheid en toegankelijkheid 
gestoelde aanpak;

Or. fr

Amendement 640
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. verzoekt de Commissie te 
overwegen om de bepalingen van het 
energie- en klimaatpakket tijdelijk op te 
schorten, met name voor landen die hard 
zijn getroffen door de economische crisis 
en een daling van de industriële 
productie;

Or. pl

Amendement 641
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. benadrukt het feit dat het Europese 
industriebeleid gebaseerd moet zijn op een 
Europese strategie van de lidstaten om de 
integratie van de Europese energiemarkt 
te vergroten, de Europese energie-
infrastructuur te ontwikkelen en de kosten 
van de Europese energie, alsmede de 
afhankelijkheid van de Unie van 
energieleveranciers van derde landen te 
verminderen;
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Or. fr

Amendement 642
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. Benadrukt het belang van het 
waarborgen van een concurrerende en 
transparante energiemarkt waarmee 
onevenwichtigheden tussen lidstaten 
worden vermeden en de toegang tot 
veilige, duurzame, bereikbare en 
betrouwbare energie wordt 
vergemakkelijkt;

Or. es

Amendement 643
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. verzoekt een ambitieus 
gemeenschappelijk energiebeleid te 
ontwikkelen dat voldoende realistisch en 
progressief is om de investeringen veilig te 
stellen;

Or. fr

Amendement 644
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

57 ter. is van mening dat de 
beschikbaarheid van grondstoffen van 
primordiaal belang is voor de Europese 
industrie en dat zonder bepaalde 
essentiële grondstoffen geen toekomstige 
ontwikkeling mogelijk is in de meeste 
strategische en technologische 
hoogwaardige industrietakken in Europa 
(kernenergie, ruimtevaart, luchtvaart, 
medische industrie, informatica, nieuwe 
materialen, militaire uitrusting, enz.); 
roept de Commissie daarom op de 
belangen van de Unie te verdedigen op het 
gebied van de zekerheid van 
grondstoffenvoorziening in het kader van 
haar betrekkingen met derde landen of de 
handelsovereenkomsten die zij aangaat; 

Or. fr

Amendement 645
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de doelstellingen 
op het gebied van afval op te nemen in het 
Europees semester en nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Commissie de sectorale benchmarks voor 
grondstoffenefficiëntie verder te 
ontwikkelen, met name ten behoeve van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa;
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behandeling en voor AEEA; wijst erop dat 
er in sommige lidstaten relevante 
regelingen voor de inzameling van 
bouwafval en recycling bestaan;

Or. de

Amendement 646
 Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de doelstellingen 
op het gebied van afval op te nemen in het 
Europees semester en nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Commissie de sectorale benchmarks voor 
grondstoffenefficiëntie verder te 
ontwikkelen, met name ten behoeve van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 
behandeling en voor AEEA; wijst erop dat 
er in sommige lidstaten relevante 
regelingen voor de inzameling van 
bouwafval en recycling bestaan;

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de sectorale 
benchmarks voor grondstoffenefficiëntie 
verder te ontwikkelen, met name ten 
behoeve van overheidsopdrachten; 
verzoekt de Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 
behandeling en voor AEEA; wijst erop dat 
er in sommige lidstaten relevante 
regelingen voor de inzameling van 
bouwafval en recycling bestaan;

Or. en

Amendement 647
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58
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Ontwerpresolutie Amendement

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de doelstellingen 
op het gebied van afval op te nemen in het 
Europees semester en nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Commissie de sectorale benchmarks voor 
grondstoffenefficiëntie verder te 
ontwikkelen, met name ten behoeve van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 
behandeling en voor AEEA; wijst erop dat 
er in sommige lidstaten relevante
regelingen voor de inzameling van 
bouwafval en recycling bestaan;

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de doelstellingen 
op het gebied van afval op te nemen in het 
Europees semester en in de aanbevelingen 
per land naar aanleiding van de nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Commissie de sectorale benchmarks voor 
grondstoffenefficiëntie verder te 
ontwikkelen, met name ten behoeve van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 
behandeling en voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA); wijst erop dat er in sommige 
lidstaten passend gefinancierde regelingen 
voor de inzameling van bouwafval en 
recycling bestaan;

Or. fr

Amendement 648
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de doelstellingen 
op het gebied van afval op te nemen in het 
Europees semester en nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Commissie de sectorale benchmarks voor 
grondstoffenefficiëntie verder te 
ontwikkelen, met name ten behoeve van 

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
wijst op de noodzaak om de schaarste van 
essentiële hulpbronnen zoals water aan te 
pakken; verzoekt de Commissie de 
doelstellingen op het gebied van afval op te 
nemen in het Europees semester en 
nationale hervormingsprogramma's; 
verzoekt de Commissie de sectorale 



AM\1000766NL.doc 35/64 PE516.812v01-00

NL

overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 
behandeling en voor AEEA; wijst erop dat 
er in sommige lidstaten relevante 
regelingen voor de inzameling van 
bouwafval en recycling bestaan;

benchmarks voor grondstoffenefficiëntie 
verder te ontwikkelen, met name ten 
behoeve van overheidsopdrachten; 
verzoekt de Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 
behandeling en voor AEEA; wijst erop dat 
er in sommige lidstaten relevante 
regelingen voor de inzameling van 
bouwafval en recycling bestaan;

Or. en

Amendement 649
 Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de doelstellingen 
op het gebied van afval op te nemen in het 
Europees semester en nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Commissie de sectorale benchmarks voor 
grondstoffenefficiëntie verder te 
ontwikkelen, met name ten behoeve van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 
behandeling en voor AEEA; wijst erop dat 
er in sommige lidstaten relevante 
regelingen voor de inzameling van 
bouwafval en recycling bestaan;

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de doelstellingen 
op het gebied van afval op te nemen in het 
Europees semester en nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Commissie de sectorale benchmarks voor 
grondstoffenefficiëntie verder te 
ontwikkelen, met name ten behoeve van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie om in een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling ook 
het beperken van de uitvoer van 
belangrijke grondstoffen op te nemen; 
benadrukt het belang van een mondiaal 
certificeringssysteem voor de recycling van 
gevaarlijk afval als eerste behandeling en 
voor AEEA; wijst erop dat er in sommige 
lidstaten relevante regelingen voor de 
inzameling van bouwafval en recycling 
bestaan;

Or. en
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Amendement 650
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de doelstellingen 
op het gebied van afval op te nemen in het 
Europees semester en nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Commissie de sectorale benchmarks voor 
grondstoffenefficiëntie verder te 
ontwikkelen, met name ten behoeve van 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 
behandeling en voor AEEA; wijst erop dat 
er in sommige lidstaten relevante 
regelingen voor de inzameling van 
bouwafval en recycling bestaan;

58. verwelkomt het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; 
verzoekt de Commissie de sectorale 
benchmarks voor grondstoffenefficiëntie 
verder te ontwikkelen, met name ten 
behoeve van overheidsopdrachten; 
verzoekt de Commissie een strategie voor 
vermindering, hergebruik en recycling te 
bevorderen; benadrukt het belang van een 
mondiaal certificeringssysteem voor de 
recycling van gevaarlijk afval als eerste 
behandeling en voor AEEA; wijst erop dat 
er in sommige lidstaten relevante 
regelingen voor de inzameling van 
bouwafval en recycling bestaan;

Or. sl

Amendement 651
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

58 bis. neemt met bezorgdheid kennis van 
de groeiende verschillen in energiekosten 
in Europa in vergelijking met 
internationale concurrenten; verzoekt de 
Commissie de gevolgen van toekomstige 
voorstellen op het gebied van het energie-
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en klimaatbeleid voor de energieprijzen en 
daarmee het concurrentievermogen van 
de Europese industrie, met name de 
energieintensieve sectoren, te 
onderzoeken en, wanneer er sprake is van 
negatieve gevolgen voor de groei, van deze 
voorstellen af te zien;

Or. de

Amendement 652
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

58 bis. verzoekt de Commissie de 
ecodesignbenadering van grondstoffen 
met betrekking tot recycleerbaarheid en 
efficiëntie uit te breiden; verzoekt de 
Commissie om in haar beoordeling van 
het afvalbeleid en haar actieplan voor de 
bouw ook rekening te houden met de 
afbraak en ontmanteling van gebouwen 
om meer afval in te zamelen en te zorgen 
voor een betere sortering van kostbaar 
afval; merkt op dat inzamelingssystemen 
voor recycling en de bouw zoals het VRN-
systeem in Nederland als voorbeeld 
kunnen dienen voor andere lidstaten; 
roept op tot een geleidelijke terugdringing 
van het gebruik van stortplaatsen en het 
bestrijden van illegale uitvoer;

Or. en

Amendement 653
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 a (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

58a. benadrukt het potentieel van de 
overgang naar een bio-economie waarbij 
grondstoffen uit bijvoorbeeld bossen een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het 
ontwikkelen van hernieuwbare energie en 
duurzame industriële productie;

Or. sv

Amendement 654
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

58 bis. stelt vast dat de hoge 
energieprijzen in de EU een sleutelrol 
spelen bij de verzwakking van het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie en benadrukt dat een analyse 
van de factoren die de energieprijzen in de 
EU bepalen noodzakelijk is;

Or. pl

Amendement 655
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

58 ter. benadrukt dat de doelstelling van 
de RISE-strategie alleen kan worden 
verwezenlijkt, wanneer de samenhang van 
het industrie-, energie- en klimaatbeleid is 
gewaarborgd;
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Or. pl

Amendement 656
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald;

Schrappen

Or. pl

Amendement 657
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald;

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen met behulp van passende 
financiële prikkels; pleit voor de instelling 
van een groepsvrijstelling voor alle 
regelingen voor energie-efficiëntie die bij 
de Europese Commissie zijn aangemeld 
als onderdeel van de actieplannen voor 
energie-efficiëntie van de lidstaten; is van 
mening dat de lidstaten ambitieuze 
strategieën moeten vaststellen, met name 
om het bestaande gebouwenbestand te 
renoveren; benadrukt dat financiële 
instrumenten, zoals een teruglevertarief 
voor energie-efficiëntie, een agenda voor 
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efficiëntie verder kunnen bevorderen; 
verzoekt de EU een vervolg te geven aan 
het verslag Reul over hernieuwbare 
energie, waarbij een ambitieus streefcijfer 
voor hernieuwbare energie voor 2030 
wordt bepaald;

Or. en

Amendement 658
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald; 

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de Commissie 
grondig onderzoek te doen naar de 
rentabiliteit en de afschrijving van 
hernieuwbare energie alvorens nieuwe 
doelen vast te stellen; 

Or. fr

Amendement 659
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald;

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie en te streven naar 
uniforme en kostenefficiënte Europese 
subsidiabiliteitscriteria voor hernieuwbare 
energie; benadrukt dat een betrouwbare, 
veilige en betaalbare energievoorziening 
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van essentieel belang is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie;

Or. de

Amendement 660
Eija-Riitta Korhola,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald;

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; 

Or. fi

Amendement 661
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald; 

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie; verzoekt de 
Commissie een juridisch kader te 
ontwerpen voor het Europese energie- en 
klimaatbeleid voor 2030 om de korte- en 
middellangetermijninvesteringen voor het 
verminderen van koolstofuitstoot, energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie te 
bevorderen;
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Or. fr

Amendement 662
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald;

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald; 
benadrukt het belang van duidelijke 
klimaatdoelstellingen voor de lange 
termijn, zodat met name ondernemingen 
in de groene sector kunnen investeren;

Or. sv

Amendement 663
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald;

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie met een 
technologieneutrale benadering van de 
klimaat- en energiedoelstellingen voor 
2030;

Or. en
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Amendement 664
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald;

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie;

Or. sl

Amendement 665
 Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald;

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 666
 Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59
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Ontwerpresolutie Amendement

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij een 
ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 wordt bepaald;

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie 
en de nationale actieplannen snel ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de EU een 
vervolg te geven aan het verslag Reul over 
hernieuwbare energie, waarbij voor de hele 
EU een ambitieus streefcijfer voor 
hernieuwbare energie voor 2030 wordt 
bepaald;

Or. en

Amendement 667
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 bis. roept op de richtlijn energie-
efficiëntie van gebouwen en de nationale 
actieplannen snel ten uitvoer te leggen; 
dringt er bij de lidstaten op aan om de 
definitie van gebouwen met een 
energieverbruik dat ongeveer nihil is zo 
spoedig mogelijk aan te nemen en de 
tenuitvoerlegging te bespoedigen van 
nationale plannen om het aantal 
gebouwen met een energieverbruik dat 
ongeveer nihil is te verhogen;

Or. ro

Amendement 668
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 bis. verlangt dat de richtsnoeren voor 
hernieuwbare energie en de voorstellen 
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met betrekking tot de capaciteitsmarkt 
snel worden ingediend;

Or. de

Amendement 669
 Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. verzoekt de Commissie de 
voorwaarden voor 
langetermijnenergiecontracten te herzien;

60. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
alle gascontracten die zijn gebaseerd op 
verouderde prijsmechanismen te 
beoordelen, met name contracten die zijn 
gebaseerd op de koppeling van de gas-
aan de olieprijs, en die hoge prijzen 
opleggen aan alle soorten consumenten 
en dringt er bij de Commissie op aan te 
helpen bij het verkennen van de 
mogelijkheden met betrekking tot het 
voeren van nieuwe onderhandelingen 
over deze contracten en de overgang naar 
flexibelere alternatieven te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 670
 Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. verzoekt de Commissie de 
voorwaarden voor 
langetermijnenergiecontracten te herzien;

60. verzoekt de Commissie de 
voorwaarden voor 
langetermijnenergiecontracten te herzien 
en te kijken naar mogelijkheden om de 
koppeling aan de prijs van ruwe olie op te 
heffen om te komen tot op hubs 
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gebaseerde prijzen en meer concurrentie 
op de interne markt; 

Or. en

Amendement 671
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. verzoekt de Commissie nauwkeurig 
toe te zien op de negatieve invloed van de 
bepalingen van het EU-klimaat- en 
energiebeleid op de Europese industrie, in 
het bijzonder op takken van industrie die 
veel uitstoot veroorzaken; verzoekt de 
Europese Commissie een rapport op te 
stellen over het risico van koolstoflekkage 
in Europa, met bijzondere aandacht voor 
de landen van Midden- en Oost-Europa;

Or. pl

Amendement 672
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. wijst op de zeer belangrijke rol van 
energieintensieve sectoren, die essentiële 
gronstoffen zoals staal, cement, 
chemicaliën, metalen of papier 
produceren en waarvoor energie de 
grootste kostenpost is; benadrukt dat deze 
sectoren worden blootgesteld aan het 
CO2-weglekrisico en daarom speciale 
maatregelen nodig zijn, zodat extra lasten 
worden vermeden om ervoor te zorgen dat 
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de Europese energieintensieve productie 
wereldwijd concurrerend blijft;

Or. de

Amendement 673
 Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. vraagt de Commissie zo spoedig 
mogelijk met een aanvullende beoordeling 
te komen waarin suggesties worden 
gedaan voor aanbevolen maatregelen die 
het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten 
naar plaatsen buiten de EU kunnen 
voorkomen, en waarin met name 
aanvullende scenario's aan bod komen 
waarin er slechts beperkte of geen verdere 
mondiale maatregelen worden genomen 
om de CO2-uitstoot te beperken;

Or. en

Amendement 674
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 ter. wijst op de recente ontwikkelingen 
van de energieprijzen in de wereld, die in 
direct verband staan met de exploratie en 
winning van onconventionele olie- en 
gasvoorraden in de Verenigde Staten en 
elders in de wereld; constateert dat de 
daling van de energieprijzen in de 
Verenigde Staten nieuwe investeringen in 
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de industrie mogelijk hebben gemaakt; 
benadrukt dat wordt vermoed dat ook in 
Europa dit soort belangrijke afzettingen 
bestaan en dat de exploratie van en 
winning uit deze binnenlandse bronnen 
ook grote kansen biedt voor de Europese 
industrie;

Or. de

Amendement 675
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Ondertitel 7

Ontwerpresolutie Amendement

Een RISE-strategie voor het zuiden Maatregelen voor de herindustrialisering 
van Zuid-Europa;

Or. sl

Amendement 676
 Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

 Een RISE-strategie voor het zuiden Een RISE-strategie voor Zuid-, Centraal-
en Oost-Europa

Or. en

Amendement 677
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Onderverdeling 7
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Ontwerpresolutie Amendement

 Een RISE-strategie voor het zuiden van 
Europa

Een RISE-strategie voor Zuid-, Midden-
en Oost-Europa

Or. pl

Amendement 678
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Ondertitel 7

Ontwerpresolutie Amendement

 Een RISE-strategie voor het zuiden Een industriestrategie voor het zuiden

Or. fr

Amendement 679
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Onderverdeling 7

Ontwerpresolutie Amendement

 Een RISE-strategie voor het zuiden van 
Europa

Een RISE-strategie voor het zuiden en 
oosten van Europa

Or. pl

Amendement 680
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Hoofdstuk 7

Ontwerpresolutie Amendement

 Een RISE-strategie voor het zuiden Een RISE-strategie voor heel Europa
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Or. sv

Amendement 681
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

 Een RISE-strategie voor het zuiden Een regionale RISE-strategie

Or. en

Amendement 682
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw) (na kopje 'Een RISE-strategie voor het zuiden')

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. Wijst op de urgentie van het in 
gang zetten van steunmaatregelen voor de 
industriële sectoren die het meest door de 
crisis en de mondiale concurrentie 
worden getroffen; het creëren van 
toekomstige banen moet in dit verband 
gepaard gaan met het behoud van 
bestaande banen in de traditionele 
sectoren;

Or. es

Amendement 683
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. pleit voor een multiregionale aanpak 61. pleit voor een multiregionale aanpak 
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van het industriebeleid die de duurzame 
groei in contracterende economieën nieuw 
leven inblaast; ondersteunt bij de integratie 
van de zuidelijke economieën in de 
mondiale waardeketens een strategie met 
een hoge toegevoegde waarde;

van het industriebeleid die de duurzame 
groei in contracterende economieën nieuw 
leven inblaast; ondersteunt bij de integratie 
van de zuidelijke economieën in de 
mondiale waardeketens een strategie met 
een hoge toegevoegde waarde; is van 
mening dat vooral strategieën voor 
slimme specialisatie in dit verband van 
belang zijn en dat bestaande industriële 
krachten door middel van meer innovatie 
en specialisatie moeten worden 
bevorderd; is van mening dat wat betreft 
de toegang tot financiering tegelijkertijd 
een investeringsstrategie voor het zuiden 
nodig is;

Or. en

Amendement 684
 Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. pleit voor een multiregionale aanpak 
van het industriebeleid die de duurzame 
groei in contracterende economieën nieuw 
leven inblaast; ondersteunt bij de integratie 
van de zuidelijke economieën in de 
mondiale waardeketens een strategie met 
een hoge toegevoegde waarde;

61. pleit voor een multiregionale aanpak 
van het industriebeleid die de duurzame 
groei in contracterende economieën of die 
economieën die het meest worden 
blootgesteld aan risico’s die voortvloeien 
uit veranderingen in de industriële basis
nieuw leven inblaast; ondersteunt bij de 
integratie van de Zuid-, Centraal- en Oost-
Europese economieën in de mondiale 
waardeketens een strategie met een hoge 
toegevoegde waarde;

Or. en

Amendement 685
Zofija Mazej Kukovič
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. pleit voor een multiregionale aanpak 
van het industriebeleid die de duurzame 
groei in contracterende economieën nieuw 
leven inblaast; ondersteunt bij de integratie 
van de zuidelijke economieën in de 
mondiale waardeketens een strategie met 
een hoge toegevoegde waarde;

61. pleit voor een multiregionale aanpak 
van het industriebeleid die de duurzame 
groei in contracterende economieën nieuw 
leven inblaast; ondersteunt bij de integratie 
van de regionale economieën in de 
mondiale waardeketens een strategie met 
een hoge toegevoegde waarde;

Or. en

Amendement 686
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

61 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een stabiel kader voor de 
energievoorziening voor de komende 
decennia, zodat de investeringszekerheid 
en daarmee de maatregelen ter 
verbetering van het duurzame 
concurrentievermogen worden 
gewaarborgd;

Or. de

Amendement 687
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU; 

Schrappen
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verzoekt de Commissie de volledige 
integratie van de infrastructuur van de 
zuidelijke economieën te bevorderen en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet 
worden gemaakt in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

Or. pl

Amendement 688
 Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU; 
verzoekt de Commissie de volledige 
integratie van de infrastructuur van de 
zuidelijke economieën te bevorderen en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet 
worden gemaakt in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU; 
verzoekt de Commissie de volledige 
integratie van de infrastructuur van de 
zuidelijke economieën te bevorderen; 
dringt aan op meer investeringen in de 
vervoersinfrastructuur en logistiek, omdat 
dit strategische middelen zijn en zij 
bijdragen aan de mobiliteit van goederen 
en het concurrentievermogen van de 
industrie; is verheugd over de nieuwe 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen en verzoekt de Europese 
instellingen en lidstaten te zorgen voor 
passende financieringsniveaus en 
vereenvoudigde administratieve 
procedures om het aantal PPP’s, 
projectfinancieringen en projectobligaties 
te doen toenemen; verzoekt de Commissie 
een alomvattend plan op te stellen ten 
gunste van de goederen-, industriële en 
distributielogistiek, de zogenaamde 
zakelijke logistiek, voor de voltooiing van 
de interne markt;

Or. en
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Amendement 689
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU; 
verzoekt de Commissie de volledige 
integratie van de infrastructuur van de 
zuidelijke economieën te bevorderen en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet worden 
gemaakt in de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen;

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU en 
dat het gebrek aan voldoende en goed 
verbonden infrastructuren van invloed is 
op het concurrentievermogen van het 
zuiden binnen de interne markt en buiten 
de Unie; verzoekt de Commissie de 
volledige integratie van de infrastructuur 
van de zuidelijke economieën te 
bevorderen, met name op het gebied van 
spoorvervoer, energie en ICT, en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet worden 
gemaakt in de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen; betreurt het feit 
dat het Iberisch schiereiland niet volledig 
is geïntegreerd in de Europese markten 
voor energie en spoorvervoer;

Or. en

Amendement 690
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU; 
verzoekt de Commissie de volledige
integratie van de infrastructuur van de 
zuidelijke economieën te bevorderen en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet worden 
gemaakt in de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen;

62. verzoekt de Commissie de integratie 
van de infrastructuur in de perifere delen 
van de Unie te bevorderen en benadrukt 
dat hiervoor ruimte moet worden gemaakt 
in de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen; benadrukt dat dit vooral van 
belang is voor bepaalde delen van Zuid-
Europa, maar ook dat Noord-Europa, 
waar een groot deel van de natuurlijke 
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hulpbronnen van de Unie te vinden is, 
beter met de rest van de Unie moet 
worden geïntegreerd;

Or. sv

Amendement 691
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU; 
verzoekt de Commissie de volledige 
integratie van de infrastructuur van de 
zuidelijke economieën te bevorderen en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet worden 
gemaakt in de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen;

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU; 
verzoekt de Commissie de volledige 
integratie van de infrastructuur van de 
zuidelijke economieën te bevorderen en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet worden 
gemaakt in de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen; benadrukt tevens 
de noodzaak energie-infrastructuren te 
ontwikkelen die zorgen voor de verbinding 
met partners in de regio die geen lid zijn 
van de Unie;

Or. fr

Amendement 692
 Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU; 
verzoekt de Commissie de volledige 
integratie van de infrastructuur van de 
zuidelijke economieën te bevorderen en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet worden 
gemaakt in de financieringsfaciliteit voor 

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden en oosten van 
de EU; verzoekt de Commissie de 
volledige integratie van de infrastructuur 
van deze economieën te bevorderen en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet worden 
gemaakt in de financieringsfaciliteit voor 
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Europese verbindingen; Europese verbindingen;

Or. en

Amendement 693
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden van de EU; 
verzoekt de Commissie de volledige 
integratie van de infrastructuur van de 
zuidelijke economieën te bevorderen en 
benadrukt dat hiervoor ruimte moet worden 
gemaakt in de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen;

62. merkt op dat de perifere ligging 
ongunstig is voor het zuiden en oosten van 
de EU; verzoekt de Commissie de 
volledige integratie van de infrastructuur 
van de zuidelijke economieën te 
bevorderen en benadrukt dat hiervoor 
ruimte moet worden gemaakt in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

Or. pl

Amendement 694
 Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 bis. benadrukt dat de verhoogde 
diversiteit van de energievoorziening en 
het gebruik van eigen bronnen, met 
inbegrip van hernieuwbare energie, een 
belangrijke rol kunnen spelen in de 
heropleving van de zuidelijke 
economieën; merkt op dat de zuidelijke 
landen sterk afhankelijk zijn van de 
invoer van energie, in sommige gevallen 
van één leverancier;

Or. en
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Amendement 695
 Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 ter. wijst erop dat de zuidelijke 
economieën de hoogste gasprijzen in 
Europa betalen, wat leidt tot een 
concurrentienadeel voor industrieën, met 
name energie-intensieve industrieën, 
terwijl tegelijkertijd ook het risico op 
koolstoflekkage toeneemt;

Or. en

Amendement 696
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt het belang van het delen van 
beste praktijken en mechanismen voor 
marktreplicatie; verwelkomt voorstellen 
voor meer samenwerking, industriële 
symbiose en de ontwikkeling van 
netwerken van adviesdiensten op het 
gebied van hulpbronnenefficiëntie;

63. benadrukt het belang van het delen van 
beste praktijken en mechanismen voor 
marktreplicatie; verwelkomt voorstellen 
voor meer samenwerking, industriële 
symbiose en de ontwikkeling van 
netwerken van adviesdiensten op het 
gebied van hulpbronnenefficiëntie; is van 
mening dat inspanningen op het gebied 
van industriële symbiose kunnen helpen 
meer waarde en efficiëntie te creëren; 
merkt op dat het model voor industriële 
symbiose van het Verenigd Koninkrijk 
kan dienen als een model voor andere 
lidstaten;

Or. en



PE516.812v01-00 58/64 AM\1000766NL.doc

NL

Amendement 697
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

63 bis. benadrukt dat de kredietverlening 
in de crisislanden moet worden verbeterd 
en is van mening dat een 
microkredietprogramma, gefinancierd 
door de EIB of nationale 
ontwikkelingsbanken, zou kunnen worden 
ingevoerd om het mogelijk te maken voor 
kmo’s om bestellingen te verwerken;

Or. en

Amendement 698
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63 a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

63a. benadrukt het belang van een ICT-
infrastructuur, met name flexibele en 
mobiele oplossingen, zodat de industrie 
zich ook in perifere of dunbevolkte regio's 
kan ontwikkelen;

Or. sv

Amendement 699
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64
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Ontwerpresolutie Amendement

64. onderstreept dat de omzetting van 
kapitaalondernemingen in coöperaties in 
een aantal regio's succesvol is verlopen;

64. onderstreept dat de omzetting van 
kapitaalondernemingen in coöperaties in 
een aantal regio's succesvol is verlopen, 
wat heeft gezorgd voor een aanpak op 
langere termijn en het verankeren van 
deze ondernemingen in de lokale 
economie, waardoor zij een belang 
hebben gekregen bij lokale duurzame 
ontwikkeling; merkt op dat coöperaties 
een belangrijke economische realiteit zijn 
in de EU, waar meer dan 160 000 
coöperatieve ondernemingen in handen 
zijn van 123 miljoen leden, waaronder 
meer dan 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die werk verschaffen aan 
1,4 miljoen personen en die gemiddeld 
ongeveer 5% bijdragen aan het bbp van 
de lidstaten; is daarom van mening dat 
ook rekening moet worden gehouden met 
de zakenmodellen van coöperaties en hun 
specifieke kenmerken in het relevante 
EU-beleid;

Or. en

Amendement 700
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

64 bis. merkt op dat de zuidelijke regio’s 
grote mogelijkheden bieden voor de 
ontwikkeling van de strategische sector 
van hernieuwbare energiebronnen; dringt 
aan op maatregelen om de markten in 
deze regio’s te stimuleren, met inbegrip 
van maatregelen ter bevordering van 
micro-opwekking door ondernemingen 
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die hun eigen elektriciteit willen 
opwekken en de resterende energie op het 
net willen verkopen;

Or. en

Amendement 701
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is van mening dat de zuidelijke 
economieën door hun strategische ligging 
kunnen profiteren van nieuwe 
exportmarkten in de Maghreb; roept op 
met behulp van de ondernemingsgeest van 
migranten bedrijven in het leven te roepen 
die tot deze markten kunnen toetreden; 
verwelkomt tevens de missie voor groei 
van vicevoorzitter Tajani;

65. is van mening dat de zuidelijke 
economieën door hun strategische ligging 
kunnen profiteren van nieuwe 
exportmarkten in de zuidelijke 
mediterrane landen; roept de Commissie 
en de lidstaten op de handelsbetrekkingen 
tussen de zuidelijke en de noordelijke 
mediterrane landen te bevorderen; 
verwelkomt tevens de missie voor groei 
van vicevoorzitter Tajani;

Or. fr

Amendement 702
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is van mening dat de zuidelijke
economieën door hun strategische ligging 
kunnen profiteren van nieuwe 
exportmarkten in de Maghreb; roept op 
met behulp van de ondernemingsgeest van 
migranten bedrijven in het leven te roepen 
die tot deze markten kunnen toetreden; 
verwelkomt tevens de “Missie voor groei” 
van vicevoorzitter Tajani;

65. is van mening dat de economieën in de 
landen van Zuid-Europa door hun 
strategische ligging kunnen profiteren van 
nieuwe exportmarkten in de Maghreb en 
de landen in het oosten van Europa van 
de nieuwe exportmarkten in de landen 
van de Euraziatische Economische 
Gemeenschap; roept op met behulp van de 
ondernemingsgeest van migranten uit die 
landen bedrijven in het leven te roepen die 
tot deze markten kunnen toetreden; 
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verwelkomt tevens de “Missie voor groei” 
van vicevoorzitter Tajani;

Or. pl

Amendement 703
 Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is van mening dat de zuidelijke 
economieën door hun strategische ligging 
kunnen profiteren van nieuwe 
exportmarkten in de Maghreb; roept op 
met behulp van de ondernemingsgeest van 
migranten bedrijven in het leven te roepen 
die tot deze markten kunnen toetreden; 
verwelkomt tevens de missie voor groei 
van vicevoorzitter Tajani;

65. is van mening dat de zuidelijke 
economieën door hun strategische ligging 
nieuwe mogelijkheden bieden voor 
import- en exportmarkten, met name ten 
aanzien van Azië en de Maghreb; roept op 
met behulp van de ondernemingsgeest van 
migranten bedrijven in het leven te roepen 
die tot deze markten kunnen toetreden; 
verwelkomt tevens de missie voor groei 
van vicevoorzitter Tajani;

Or. en

Amendement 704
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is van mening dat de zuidelijke 
economieën door hun strategische ligging 
kunnen profiteren van nieuwe 
exportmarkten in de Maghreb; roept op 
met behulp van de ondernemingsgeest van 
migranten bedrijven in het leven te roepen 
die tot deze markten kunnen toetreden; 
verwelkomt tevens de “Missie voor groei” 
van vicevoorzitter Tajani;

65. is van mening dat de zuidelijke en 
oostelijke economieën door hun 
strategische ligging kunnen profiteren van 
nieuwe exportmarkten in de Maghreb en in 
landen van het Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten; roept op met 
behulp van de ondernemingsgeest van 
migranten bedrijven in het leven te roepen 
die tot deze markten kunnen toetreden; 
verwelkomt tevens de “Missie voor groei” 



PE516.812v01-00 62/64 AM\1000766NL.doc

NL

van vicevoorzitter Tajani;

Or. pl

Amendement 705
 Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is van mening dat de zuidelijke 
economieën door hun strategische ligging 
kunnen profiteren van nieuwe 
exportmarkten in de Maghreb; roept op 
met behulp van de ondernemingsgeest van 
migranten bedrijven in het leven te roepen 
die tot deze markten kunnen toetreden; 
verwelkomt tevens de missie voor groei 
van vicevoorzitter Tajani;

65. is van mening dat de zuidelijke 
economieën door hun strategische ligging 
kunnen profiteren van nieuwe 
exportmarkten in de Maghreb; roept op 
met behulp van de ondernemingsgeest van 
migranten bedrijven in het leven te roepen 
die tot deze markten kunnen toetreden; 
verwelkomt tevens de missies voor groei 
van vicevoorzitter Tajani;

Or. en

Amendement 706
 Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

65 bis. benadrukt dat de geopolitieke 
gevolgen van de instabiliteit en 
onzekerheid in Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten, evenals de toename van 
illegale immigratie, kunnen leiden tot 
ernstige belemmeringen voor de 
economische, bijvoorbeeld met betrekking 
tot arbeidsmarkten, en sociale stabiliteit 
van Zuid-Europa; wijst dus op de 
noodzaak van een Europese aanpak en 
Europese regelgeving met betrekking tot 
illegale immigratie en het 
vluchtelingenbeleid; is in dit opzicht van 
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mening dat de verordening Dublin II 
moet worden herzien teneinde een 
eerlijkere en rechtvaardigere Europese 
oplossing te bieden en de economische en 
sociale last op de Europese periferie te 
verminderen;

Or. en

Amendement 707
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

65 bis. is van mening dat een sterkere 
nadruk op de regionale industriële sterke 
punten en clusters zou kunnen leiden tot 
een toename van het 
concurrentievermogen voor de structurele 
ontwikkeling van Europa; verlangt dat 
hiermee terdege rekening wordt gehouden 
bij de verdere Europese institutionele en 
structurele ontwikkeling;

Or. de

Amendement 708
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

65 bis. is van mening dat de economische 
diplomatie, zowel van de lidstaten als van 
de Europese dienst voor extern optreden, 
en de synergieën daartussen verder 
verbeterd dienen te worden;

Or. sl
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Amendement 709
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

65 ter. is van mening dat in de Europese 
Unie een intelligente combinatie van de 
particuliere sectoren en de publieke 
instellingen nodig is teneinde de vorming 
van waardeketens in de Europese Unie te 
bevorderen.

Or. de


